
 آبانماه19معرفی شدگان آزمون فوریت پزشکی پلدختر

 نام خانوادگی نام نام پدر رشته قبولی کدرشته قبولی دانشگاه قبولی ردیف
 فقيهي                          محمد                           مصطفي                كارداني فوریت هاي پزشكي        فوریت پلدختر18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  1

 لطفي                           مهران                          قادر                 كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  2

 ازادبخت                        رضا                            علي مراد             كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  3

 نظري                           وحيد                           داراب                كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  4

 رستمي                          سلمان                          حسين                 كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  5

 بازوند                         اميررضا                        عباس                 كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  6

 ظهرابي وزكور                   ميالد                          محمد                      كارداني فوریت هاي پزشكي   18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  7

 بازوند                         ميثم                           عباس                 كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  8

 كوناني                         حسين                           یداله                كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  9

 نجات پور                       یونس                           البرز                كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  10

 نوریاني                        ارین                           شيخ علي              كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  11

 ضروني                          عارف                           حشمت اله             كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  12

 حسين خاني قبادي                علي                            محمدقاسم             كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  13

 ملكي عبدي                      محمد                           محمدرضا              كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  14

 رضائي نژاد                     اميرمسعود                      داریوش               كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  15

 معصومي                          سجاد                          قباد                 كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  16

 امرایي                         بهنام                          فریدون               كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  17

 یوسفوند                        محمدجواد                       صيدحيدر              كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  18

 كوناني                         محمد                           علي محمد             كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  19

 رشنو                           محمدجواد                       مهدي                 كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  20

 ميرزایي مقدم                   پوریا                          عليرضا               كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  21

 ملكي دوابي                     علي                            ملكعلي               كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  22

 باقري فرد                      علي                            صيدمراد              كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  23

 كوناني                         محمد                           شكرخدا               كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  24

 عبدي شاهيوند                   ستار                           عزیز                 كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  25

 رضائي مهر                      احسان                          شيخ رضا              كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -شكي لرستان دانشگاه علوم پز 26

 حاتمي گندابه                   ایوب                           كرم خدا              كارداني فوریت هاي پزشكي        18587 خرم اباد               -دانشگاه علوم پزشكي لرستان  27

 


